
 1
 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/२४३५/२०१४ 
दनांक-  १९/१२/२०१४ 

 

त, 
 

मा............................................, 
सद य, थायी स मती, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 
 

   वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा 
           दनांक-  २३/१२/२०१४ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 

दनांक २३/१२/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहाव,े ह  वनंती. 

 

आपला व वास,ू 

 
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १४७ 

दनांक- २३/१२/२०१४              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २३/१२/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
चंचवड . .२३ म ये आव यक या ठकाणी जी.एस.बी. व वेट म स प दतीने 
र ते करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन ( न.र. .४६,६८,०९८/- (अ र  र. . 
शेहेचाळीस लाख अडुस ट हजार अ ् या नव) पे ा -४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .२४,५१,२४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
 न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
. .४९ मधील कैलासनगर प रसरातील र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल. पुणे ( न.र. .२७,८०,१०६/- (अ र  र. . 
स तावीस लाख ऐंशी हजार एकशे सहा) पे ा -२७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .२१,०२,६३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
 न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
चंचवड . .२३ म ये आव यक या ठकाणी हॉट म स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .४६,६८,२६२/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख 
अडुस ट हजार दोनशे बास ट) पे ा -२२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजरू 
दराने र. .३८,२३,३०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
चंचवडेनगर म ये डांबर करण केले या उवर त र यावर बी युमन कॉ ट प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .३५,००,७४१/- (अ र  र. . प तीस 
लाख सातशे ए केचाळीस) पे ा -२८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .२६,४६,५६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील 
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न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
चंचवड . .२२ म ये आव यक या ठकाणी हॉट म स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा. ल. ( न.र. .४६,६८,२६२/- (अ र  र. . 
शेहेचाळीस लाख अडुस ट हजार दोनशे बास ट) पे ा -२१.२१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३८,६२,०३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१३ 
अ वये, कासारवाडी प रसरात र ता ं द करणात अडथळा ठरणारे म.रा. व. व. 
मंडळाचे पोल व तारा हलवून भु मगत केबल टाकणेकामी मे.एन.एस.इले क स 
काप रेशन ( न.र. .५,९०,९९३/- [अ र  र. .पाच लाख न वद हजार नऊशे या नव] 
पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२८ 
अ वये, मनपा भवन उप वभागातील प रसरातील अडथळा ठरणारे म.रा. व. व. 
मंडळाचे पोल व तारा हलवून भु मगत केबल टाकणेकामी मे.एन.एस. इले क स 
काप रेशन ( न.र. .५,७०,४९८/- [अ र  र. .पाच लाख स तर हजार चारशे 
अ ् या नव] पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५ 
अ वये, कासारवाडी उप वभागांतगत . .६४ मधील र यावर ल ट लाईटचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.अबान इले.व स ( न.र. .९,६१,१२०/- [अ र  र. .नऊ 
लाख एकस ट हजार एकशे वीस] पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .९ 
अ वये, कासारवाडी उप वभागांतगत . .६३ मधील र यावर ल ट लाईटचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.अबान इले.व स ( न.र. .९,६१,१२०/- [अ र  र. .नऊ 
लाख एकस ट हजार एकशे वीस] पे ा १५.६७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२४ 
अ वये, . .६२ मधील रे वे टेशन ते पंपळेगुरव पुलापयत र यावर ल जुने दवे 
बदलून LED दवे बस वणेकामी मे.पी. ह .आर.एस. इले क स & इंिज नअर 
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( न.र. .८,२५,०२०/- [अ र  र. . आठ लाख पंचवीस हजार वीस] पे ा ७.७७ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११) मुबंई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ मधील कलम ७७ (२) नुसार 
मनपाचे ए कॉट ना यासाठ  वापरात असले या ी नारायण रामभाउ बोराटे, रा. 
मोशी  यांचे मालक या जागेच े मनपाने वापरले या जागेचा करारनामा संपलेला 
कालावधी द.१६/११/२०१० ते १५/८/२०१४ अखेर मुदतवाढ स काय तर मा यता देवून 
तसेच उपसंचालक नगररचना यांनी तावात नमुद माणे ठरवून दले या दरानुसार 
व मनपाने वापरले या े फळानुसार द.१६/११/२०१० ते २१/५/२०१२ अखेर अदा 
केले या भाडे खचास व द.२२/५/२०१२ ते १५/८/२०१४ अखेर अदा करणेचे भाडे 
खचास मा यता देणेकामी तसेच ी नारायण रामभाउ बोराटे, रा. मोशी यांना 
करारनामा न करता तावात नमुद केलेले भाडे अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-१२) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/३०/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
मनपा भवन उप वभागातील . .३६ लांडेवाडी मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ 
म ये देखभाल दु ती करणेकामी मे.स चन इले क स ( न.र. .९,३३,७०६/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा) पे ा ३३.७८ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/३०/२०१४-१५ मधील अ. .०६ अ वये, 
दघी च होल  उप वभागांतगत . .३१ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये 
सारथी वषयक व नगरसद य यां या दवे दु ती त ार ंचे नवारण करणेकामी 
अनुषं गक अ याव यक व युत वषयक कामे करणेकामी मे.अबन इले.व स 
( न.र. .९,३३,७०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे चार) पे ा २९.९९%  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१४) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/३०/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
. .६ मोशी वभागांतगत मा.सद य यांचे मागणी व आव यकतेनुसार अंतगत 

र यावर काश यव था करणेकामी मे.सचीन इले क स ( न.र. .८,१९,९६३/- 
(अ र  र. .आठ लाख एकोणीस हजार नऊशे ेस ट) पे ा १८.६७ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/३०/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 
भोसर  उप वभागांतगत . .३२ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल 
व दु ती करणे व अनुषं गक व युत वषयक कामे करणेकामी म.ेअबन इले.व स 
( न.र. .८,३९,४९२/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळीस हजार चारशे या नव) पे ा 
३२.१५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
से टर .२३ नगडी ट पा .३ येथील लार फोक लेटरला सुर त आवरण करणे 
(Epoxy coting) कामी मे.यु नक ेडस ( न वदा र. .२९,९९,९५९/- (अ र  र. .- 
एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे एकोणसाठ ) पे ा २७.१० % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२२,९६,३१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 
मधील अ. .४ अ वये, . .३२ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे 
करणेकामी M/S SANDBHOR CONSTRUCTION ( न.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. . 
तीस लाख) पे ा -४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने        
र. . १७,०१,३१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न याचंबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४ अ वय,े . .७ च होल  म ये डांबर  र याची दु तीची कामे 
करणेकामी M/S H C KATARIA ( न.र. .३७,३४,९९३/- (अ र  र. . सदोतीस लाख 
चौतीस हजार नऊशे या नव) पे ा -१७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .३२,३१,५१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 

मधील अ. .११ अ वये, भाग .७ च-होल , वडमुखवाडी प रसरातील मु य र ते 
डांबर करण करणेकामी CLINCY CONSTRUCTION PVT LTD PUNE ( न.र. . 
७४,७२,३९०/-) (अ र  र. .चौ-या तर लाख बहा तर हजार तीनशे न वद फ त) पे ा 
१७.८९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६४,४२,३५८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  
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वषय मांक-२०) मनपाचे आरो य वभागासाठ  टेमेफॉस ५० % EC खरेद कामी ई- न वदा . 
१८/१/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आलेले होते. यानुसार ५ 
न वदा ा त झाले या आहेत. न वदा अट शत नुसार पा  चार न वदाकारांपैक  
मे.एस.के.से स पुणे यांचे टेमेफॉस ५० % EC या औषधाचे ा त लघु तम दर 
र. .१,२२५/- . ल. माणे एकूण १,७०० ल. टेमेफॉस ५० % EC खरेद कामी एकूण 
र. .२०,८२,५००/- इतके लघु तम दर ा त झालेले आहेत. ा त दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .९,९७,८८३/- पे ा १०८.६९ % ने जादा आहेत ा त दर 
हे चालू बाजारभावानुसार रा त आस याने ते ि वकृत केलेले असून यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-२१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१७  

अ वये, चखल  तळवडे उप वभाग भाग . ३ प रसरात आव यकतेनुसार नवीन 
उजाबचत करणा-या फ टंग बस वणेकामी म.ेसुमी इले क स ( न.र. .१६,६०,०२२/- 
(अ र  र. . सोळा लाख साठ हजार बावीस फ त) पे ा ९.५०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
आवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-२२) मनपा या जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, 

चंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत वाड . २२,२३,२४ मधील भागात जल न:सारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.बी.के.खोसे ( न.र. .४१,९९,२२३/- 
(अ र  र. .एकेचाळीस लाख न या नव हजार दोनशे तेवीस फ त) पे ा २७.७२% 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३१,८६,९५८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-२३) मनपा या जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .४०  अ वये, 

वॉड .४५ पंपर  वाघेरे येथील जल न:सारण वषयक कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जल न:सारण न लका टाकणेकामी मे. बी. के. खोसे ( न.र. .२९,४१,१९७/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख एकेचाळीस हजार एकशे स या नव फ त) पे ा ३४.३४% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,२७,७४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय मांक-२४) यशवंतराव च हाण मृ त णालयाम ये टाफनस पदावर काम करणा-या मानधन 
कमचा-यांना खाल ल माणे एक ीत मानधन देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

       प -अ 

अ. . पदनाम 

अनुभव 
० ते ३ वषापे ा 

कमी 
३ ते ५ वष ५ वषापुढ ल 

१ टाफनस १४,०००/- १६,०००/- १८,०००/- 
 
वषय मांक-२५) मनपाचे व वध वभागांसाठ  व वध कार या युपीएस बॅट-या खरेद  कामी ऑनलाईन 

ई- न वदा .१९/२०१४-१५ अ वये स द क न ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त 
दरप काम ये मे.पावरटेक स ट म, पुणे-१७, यांचे युपीएस बॅट-या (बाब .१ ते २) 
सा ह यासाठ  र. .२४,८३,०००/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. मनपाच े व वध 
वभागांसाठ  व वध कार या 12 Volt / 42 AH Ups Battery व 12 Volt / 65AH 

Ups Battery खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा ३०.७१ % ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-२६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ब भाग व युत) न.नो. .९/२०१३-१४ 

मधील अ. .७ अ वये, . .२४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह प रसरातील र यावर ल 
दवाब तीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अबान इले कल व स  ( न.र. .११,२४,५७३/- 
(अ र  र. . अकरा लाख चौवीस हजार पाचशे याह तर फ त) पे ा २६.८७९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ 

मधील अ. .८ अ वये, भाग .४ येथील पाईन रोडव न मोरेव ती व हरगुडे 
व तीकडे जाणा-या र यावर वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S 

SANDBHOR CONSTRUCTION ( न.र. .३६,४१,४५७/- (अ र  र. . छ तीस लाख 
एकेचाळीस हजार चारशे स ताव न फ त) पे ा ४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१९,१२,१४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ मधील 
अ. .५ अ वये, भाग .५ कुदळवाडी–जाधववाडी मधील कुदळवाडी येथे ानोबा 
बाबुराव मोरे घरापासून ते शंकर मं दर चखल गावा पयत र ता डांबर करण 
करणेकामी M/S LONAVLA CONSTRUCTION Co.( न.र. .३३,६०,६०२/- (अ र  
र. .तेहतीस लाख साठ हजार सहाशे दोन फ त) पे ा १५.५३ % कमी) या 
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ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२९,८०,६३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 

मधील अ. . ९ अ वये, भाग . ४ मधील स दाथ गौतम बु द उ यानास 
समा भंत बांधणेकामी M/S SHITAL CONSTRUCTION ( न.र. .३६,४१,४५७/- (अ र  
र. .छतीस लाख एकेचाळीस हजार चारशे स ताव न फ त) पे ा १९.२७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३०,८६,७३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-३०)  मनपा या यशवंतराव च हाण मृ त णालयातील कामाचा याप वचारात घेता 

हाऊसमन, रिज ार, डाटा ए  ऑपरेटर यांना यांची मुदत संपलेनंतर १ दवस 
सेवा खंडीत (Break) क न पुढ ल ६ म ह याकर ता नेमणुक दलेल  अस याने तसेच 
७३ हाऊसमन व २१ रिज ार यांची पदे पुण मतेने भरेपयत दर सोमवार  
मा.आयु त यां या क ाम ये Walk in Interview ठेवणेस ६ म हनेची मुदत वाढव यात 
आलेल  अस याने यास काया तर मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-३१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. . ४ अ वये, 

पंपर  चंचवड मनपा ह ीतील वेगवेगळया चौकात सोलर ि लंकर बस वणेकामी व 
त अनुषं गक कामे करणेकामी मे. एस.ट . इले. ा. ल. ( न.र. .२३,७९,३७०/- (अ र  
र. .ते वीस लाख, एकोण ऐंशी हजार तीनशे स तर फ त) पे ा २८.१०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 

मधील अ. .३ अ वये, ड भाग अंतगत भाग .४५ मधील र यावर जु या 
खळ या बदलून उजा बचत करणा-या एल.ई.डी. खळ या बस वणेकामी मे.एम.बी. 
इले क अँ ड कंपनी ( न.र. .१३,९६,३०२/- (अ र  र. . तेरा लाख शहा नव हजार 
तीनशे दोन फ त) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 

मधील अ. .४ अ वये, ड भाग अंतगत भाग. . ४४ मधील र यावर जु या 
खळ या बदलून उजा बचत करणा-या एल.ई.डी. खळ या बस वणेकामी मे.एम.बी. 
इले क अँ ड कंपनी ( न.र. .१३,९६,३०२/- (अ र  र. . तेरा लाख शहा नव हजार 
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तीनशे दोन फ त) पे ा १.२५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३४)  मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/५/२०१४-१५ 

मधील अ. .१२ अ वये, भाग .४३ मधील जु या झाले या काश यव थेची 
आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे. कमल इले कल एंटर ायजेस 
( न.र. .९,३३,३०८/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे आठ फ त) पे ा 
३३.५२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३५)  मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 

मधील अ. .१८  अ वये, ड भाग अंतगत भाग. . ४८ मधील र यांवर जु या 
खळ या बदलून उजा बचत करणा-या एलईडी खळ या बस वणेकामी मे.एम.बी. 
इले क अँ ड कंपनी ( न.र. .१४,०१,३०५/- (अ र  र. .चौदा लाख एक हजार तीनशे 
पाच फ त) पे ा १.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३६) मनपा या जल न:सारण वभागा या न.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 

वॉड .५१ गणेशनगर, बेल ठकानगर येथील जल न:सारण वषयक कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जल न:सारण न लका टाकणेकामी मे. बी.के. खोसे 
( न.र. .४७,६१,६४३/- (अ र  र. . स तेचाळीस लाख एकस ठ हजार सहाशे ेचाळीस 
फ त) पे ा २३.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३८,०४,७९०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-३७) मनपा या जल न:सारण वभागा या न.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .६  अ वये, 

वॉड .४३ मधील जल न:सारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.बी.के. खोसे 
( न.र. .३३,६१,३३४/- (अ र  र. . तेहतीस लाख एकस ठ हजार तीनशे चौतीस फ त) 
पे ा २१.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२७,८१,१६७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

 
वषय मांक-३८)  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या जलशु द करण क  से.नं.२३ येथे पाणी शु द करण 

व नजुतुक करण करणेकामी पी.ए.सी., ट .सी.एल पावडरचा वापर केला जातो. सदर 
सा ह य २५ कलो या व पात पो यांम ये असून के मकल सा ह याचा वापर 
झा यानंतर पोती रका या आव थेत कोठाराम ये पडून अस याने वनाकारण जागा 
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यापल  जात.े सदर पो यांचा वापर होत नाह . जनुके येथील कोठार व ट पा . 
१,२,३ व ४ वर ल एकुण पो यांचे अंदाजीत वजन ४००० ते ५००० कलो अस याची 
श यता आहे. बाजाराम ये रका या पॉल थीन बॅगची खरेद  व या दाराबाबत 
चौकशी केले असता ६ ते ६.२५ पये त कलो दर चालू अस याने भंगार पो यांची 
अंदाजीत र कम २५,०००/- ते ३१,२५०/- होऊ शकेल. सदर पो यांची व  कोटेशन 
प दतीने के यास नवडक दर मनपास मळू शकेल व अंदाजीत र कमेपे ा अ धक 
र कम मळू शकेल. सदर या रका या पो यांची कोटेशन वारे व पोट  ा त   
होणा-या अंदाजे र. .२५०००/- + Vat Tax र. .१,२५०/- (५%) र कमेस मा यता देणेस 
वचार करणे.  

 
वषय मांक-३९)  नगररचना व वकास वभागाकडील महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम 

१९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल करणेबाबत हरकती / सुचना माग वणेकामी 
वशेष रोटेशन जा हरात .३३० नुसार दै.द इं डयन ए स ेस व दै.लोकस ता या 
वृ तप ांनी जाह रात स द केलेकामी बल अदा करणेक रता दै.द इं डयन ए स ेस 
व दै.लोकस ता यांना अदा   करावयाच े र. .९३,७५०/- (अ र  र कम पये या नव 
हजार सातशे प नास) या खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४०) मनपा या पाणीपुरवठा व जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 

अ. .२८ अ वये, नयोिजत अ भाग अंतगत ना यामधील जल न:सारण वषयक 
सुधारणा कामे करणेकामी मे. वजय ि ह साळंूख े ( न वदा र कम .२८,०१,११६/- 
(अ र  र. .अठठावीस लाख  एक हजार एकशे सोळा फ त) पे ा २८.१०  % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२१,१४,७०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४१) मनपा या पाणीपुरवठा व जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 

अ. .४१ अ वये, चंचवड मैलाशु द करण क पा अंतगत भाग .८ म ये 
व यानगर व प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर न लका टाकणे. तसेच इतर 
जल न:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे. वजय  ि ह साळूंख े
( न वदा र कम .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अठठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 
फ त) पे ा २८.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२१,१४,७०६/-
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-४२) काळेवाडी फाटा ते देहू  आळंद  र यावर २/८०० क.मी. पासून पवना नद व न 
जाणारा व पुढे रे वे लाईन ओलांडून ए पायर इ टेटमधून जाऊन पुणे मु ंबई र ता 
ओलांडून ऑटो ल टर येथे उतरणा-या १.६० क.मी.लांबी या उ डाणपूलाचे काम 
महानगरपा लके माफत गतीत आहे. या पूलामुळे वाकड, सांगवी, पंपळे नलख, 
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थेरगाव, रहाटणी इ.बाजूकडील नाग रकांना चंचवड येथील औ यो गक भागाकडे 
ये यास जवळचा माग उपल ध होणार आहे. सदर उ डाणपूलाव न पुणे-मु ंबई 
र यावर ये यासाठ  तसेच दापोडी पंपर कडून येणा-या वाहनांना पूलावर जा यासाठ  
Ramp ची तरतूद केल  आहे. सदर पूला या रे वे लाईन ते पुणे मु ंबई र ता या 
भागात ए पायर इ टेट ह  मोठ  गृ हयोजना आहे व यामधील नाग रकांचा सदर 
Ramp साठ  वरोध आहे. याबाबत वेळोवेळी मा.आमदार ( पंपर  वधानसभा 
मतदारसंघ) यांचेबरोबरह  चचा झालेल  आहे. तसेच मा.आयु त यांनी 
द.१२।०८।२०१४ रोजी केले या पाहणीचेवेळी या क पाची तां क बाजू तपासून 
घेऊन यानंतर यो य तो नणय घे याचे ए पायर इ टेटमधील र हवाशांना सां गतले 
आहे. या अनुषंगाने द.२६।०८।२०१४ रोजी मा.आयु त यांचेबरोबर सम  चचा झाल . 
सदर या चचम ये हे Ramp शहरातील एकूणच वाहतूक या ट ने अ यंत गरजेचे 
अस याचे सांग यात आले. सदर या Ramp मुळे अि त वातील असले या लहान 
र यावर ल वाहतूक चा ताण कमी होणार अस याचे सांग यात आले. याबाबत 
स व तर मा हती घेत यानंतर मा.आयु त यांनी सदर पूलाचे आराखडे य थ 
स मतीकडे हणजे आय.आय.ट .पवई, मु ंबई यांचेकडे पाठवून यांचा अ भ ाय 
माग व याचे सु चत केले. यानुसार आय.आय.ट .पवई, मु ंबई यांचेकडे या 
वषयाबाबत सव मा हती सादर केल  असून यांचेशी य  चचाह  केल  आहे. 
आय.आय.ट . पवईस मु ंबई यांनी सदर कामासाठ  र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन 
लाख) + सेवा कर इतक  फ  आकार यात येईल असे कळ वले आहे. तर  सदर 
कामासाठ  येणा-या र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख) + सेवा कर अथवा 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक-४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ. .३३ अ वये, 

जल े  .ड / काळेवाडी म ये वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार 
न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणकेामी मे.सागर क शन ( न वदा र कम . 
२१,००,९२४/- (अ र  र. . एकवीस लाख नऊशे चोवीस) पे ा ३१.५० % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,११,०८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 

जल े  .ड / काळेवाडी म ये वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार 
न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणकेामी मे.शुभम उ योग ( न वदा र कम . 
१४,०१,१७२/- (अ र  र. .चौदा लाख एक हजार एकशे बहा तर) पे ा ३२.४० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,९४,५५१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न 
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या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

 
वषय मांक-४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 

जल े  .ड / १२, पंपळेगुरव मधील पर सरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी 
मे.शुभम उ योग ( न वदा र कम .१०,४९,०००/- (अ र  र. .दहा लाख 
एकोणप नास हजार) पे ा ३.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१०,१७,५३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४६) सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपा लका करांचे दर आ ण करे तर बाबींची 
फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे नि चत कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपाचे उ यान वभागाकडील न.नो. .८/२०१२-१३ अंतगत मनपाचे व वध 
काय मासाठ  हार, फुले, नारळ, गु छ इ. सा ह य पुर वणेचे ठेकेदार मे.गणेश पु प 
भांडार या कामाची मुदत २९/०१/२०१४ अखेर होती. सदर कामास न वदा आदेश 
संपले या तारखेपासुन द.१०/९/२०१४ अखेर मुदतवाढ व याकामी झालेला खच 
र. .९,१७,७००/- (अ र  र. . नऊ लाख सतरा हजार सातश)े चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४८) पंपर  चंचवड म.न.पा. या य.च. म.ृ णालया या OT वभागातील उपकरणे 
दु तीकामी आव यक पेअरपाट खरेद  करणेकामी कोटेशन नो टस .११/२०१४-१५ 
अ वय ेमे.भारती एंटर ायजेस, तळवडे रोड यांचे बाब .१ ा त झालेले लघु तम 
दरानुसार खरेद  कामी येणारा खच र. .४६,४४०/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख चारशे 
चाळीस) इतका येणार आहे. सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४९) पंपर  चंचवड म.न.पा. या य.च. म.ृ णालया या OT वभागातील उपकरणे 
दु तीकामी आव यक पेअरपाट खरेद  करणेकामी कोटेशन नो टस .१६/२०१४-१५ 
अ वय ेमे. ी क श स, संत तुकाराम नगर यांचे बाब .१ ा त झालेले 
लघु तम दरानुसार खरेद  कामी येणारा खच र. .९६,०००/- (अ र  र. .शहा नव 
हजार) इतका येणार आहे. सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
दघी गायरान स.नं.७७ येथे तारफेि संग कंपाऊंड करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
२१.२१% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२३,१७,३५३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-५१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२८/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
कै.यशवंतराव च हाण गुलाबपु प उ यानातील ना याकडील उव रत आर.सी.सी. भंत 
बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस ( न.र. . 
२२,००,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख) पे ा ९.९७ % कमी) (सुधा रत दर) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,७९,६९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४५ 
अ वय,े मनपा या अ व क भागातील शु द पाणीपुरवठा पं प ंग टेशन मधील 
सब टेशनची व पथ द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.एम.बी. इलेि क 
अँड कंपनी ( न.र. .२३,३३,४७८/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार चारशे 
अ ्याह तर) पे ा १५.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
२०,७५,२७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७२ 
अ वय,े भाग .७ पुव पठारे मळा स ह नं.३०१ ते ३१५ येथील २४ मी. डी.पी. 
र या या (धानोर  र ता) कडेने पा याची जलवा हनी पुर वणे व टाकणेकामी 
मे.भगवंत क शन ( न.र. .१४,७०,४९४/- (अ र  र. .चौदा लाख स तर हजार 
चारशे चौ-या नव) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
११,११,८४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६४ 
अ वय,े भाग .७ च-होल  ESR व न पा याची वाटपासाठ  ठक ठकाणी 
जल वतरण न लका पुर वणे व टाकणे (च-होल  टाक व न न याने वक सत होणा-या 
भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ ) कामी मे.भगवंत क शन ( न.र. . 
२२,४०,७७९/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार सातशे एकोणऐंशी) पे ा २६.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१७,१७,७९२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव वभागांचे संगणक  करण झाले आहे. 
यासाठ  स हरची मयादा वाढ वणे  चे काम चालु आहे तसेच महानगरपा लकेचे 
स हरवर सव णाल ंचा बॅकअप घे यात येत असतो. परंतू या डेटाबेसस हर वर 
बॅकअप घेणेत येतो जर तो फेल झाला तर सव डेटा खराब हो याची श यता असते. 
यासाठ  रमोट बॅकअप सो युशन घेणेत यावे असे मत आहे जेणेक न  सव डेटा 
वेग या डेटा सटरला जमा होऊन सुर ीत राहु  शकतो. व यातुन डेटा Recover 

कर यास मदत होऊ शकत.े स यि थतीत सहा मह ने कालावधीसाठ  रमोट बॅकअप 
घे यात यावा असे मत आहे. ई-ग हन स वभागाकडुन स हर खरेद ची न वदा 

तावीत आहे यामधे बॅकअप सो युशन घेणेत आले आहे यामुळे तोपयत डेटा 
बॅकअप घेणेसाठ याची आव यकता आहे. यासाठ  कोटेशन प दतीचा अवलंब क न 
कोटेशन नोट स सी द करणेत आल  होती याम ये एकुण ३ कोटेशन ा त झाल  
आहेत. मे.सॉ टबाईट स ट म यांचे दर लघु तम र. .१,९२,११९/- असे ा त झाले 
आहेत. यांना पुरवठा आदेश दे यात आला अस याने सदर या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५६) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकडील माहे नो हबर २०१४ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५७) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१७.११.२०१४ ते द.२३.११.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१४७/२०१४ द.१६.१२.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५८) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२४.११.२०१४ ते द.३०.११.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१४८/२०१४ द.१६.१२.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५९) पुणे महानगरपा लका व प ंपर   चंचवड महानगरपा लका मधील लेखा प र ण 
वभागाकडून सयुं तपणे पुणे महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०१३-१४ या 
आ थक वषातील संचलन तूट (Operational Losses)  बाबत  केलेला लेखा प र ण 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६०) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .३४ नुसार, महानगरपा लके या 
डा धोरणातील भाग १ ड श यवृ ती मधील ३ पान .१८ माणे (आंतररा य 
तरांवर ल खेळाडूंना आ थक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे) कु.वै णवी 

आनंदराव आं े ह ची साऊथ कोर या येथे होणा-या द.१४/११/२०१४ ते १६/११/२०१४ 
या कालावधीम ये चौ या ए शयन योगा पोटस ्  चॅि पयन शपकर ता नवड झाल  
अस यामुळे सदर पधसाठ  उपि थत राहणेकामी र. .७१,०००/- (अ र  र. . 
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ए काह तर हजार फ त) आ थक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-६१) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .३५ नुसार, महानगरपा लके या 
डा धोरणातील भाग १ ड श यवृ ती मधील ३ पान .१८ माणे (आंतररा य 
तरांवर ल खेळाडूंना आ थक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे) कु.सा ी 

गणेश महाले ह ची साऊथ कोर या येथे होणा-या द.१४/११/२०१४ ते १६/११/२०१४ या 
कालावधीम ये चौ या ए शयन योगा पोटस ्  चॅि पयन शपकर ता नवड झाल  
अस यामुळे सदर पधसाठ  उपि थत राहणेकामी र. .७१,०००/- (अ र  
र. .ए काह तर हजार फ त) आ थक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-६२) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .३६ नुसार, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या वतीने व साई सं कार सं था, चंचवड, पुणे १९ यां या 
सहकायाने माहे डसबर २०१४ म ये ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा 
फुलेनगर, चंचवड येथे अपंग तसेच मान सक अपंग व या यासाठ  व वध 
कार या पधा आयोिजत करणेस व याकामी    येणा-या र. .५,६२,९००/- चे खचास 

मा यता व सदर पधा अनुषंगाने व युत ि पकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा 
व युत वभाग, फ े ीय कायालय व टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था खच 
थाप य वभाग फ े ीय कायालय यांचे लेखा शषातून खच  टाकणेस व उव रत 

खच र. .४,१२,९००/- हा खच डा नधी वा षक पधा डा कला या लेखा शषातून 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६३) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .४० नुसार, नेह नगर डा 
बो धनी शाळे या व या याना वासा या ट कोनातून तसेच व याथ  खेळाडू ंची 

सं या ह  ५० इतक  अस याने खेळाडूं या सरावासाठ  नेह नगर डा बा धनी ते 
डा संकुल इं ायणीनगर मैदान या टॉप पयत सकाळी ७.१५ वा.शाळेतून घेऊन 

जाणेस व सकाळी ९.३० वा.पु हा इं ायणीनगर मैदानाव न शाळेस घेऊन येणे या 
कर ता बस सु वधा उपल ध क न देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६४) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .४१ नुसार, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या वतीने आंतरशालेय ८ कला व गयारोहण पधा आयोिजत 
करणसे व यानुषंगाने व या याना यावयाचा खाऊ / बि कटे खरेद , कला 
पुि तका छपाई, च कला कागद खरेद , ले स बॅनर, ॉफ ज, नमं ण प का व 
माणप  छपाई इ.खरेद  कोटेशन  नोट स स द क न करणेस तसेच े ागृ ह 

भाडे, पी.एम.पी.एम.एल. बसभाड,े   कामी येणा-या अंदाजे खच र. .३,९९,८५०/- 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर डा नधी वा षक पधा डा 
कला या लेखा शषातून खच  टाकणेस तसेच च कला, लेझीम व गयारोहण या 
पधा अनुषंगाने टेज मंडप, टेबल खु या इ.खच थाप य वभाग, संबं धत भाग 

व व युत पीकर, माईक यव था खच व युत वभाग, संबं धत भागातून खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-६५) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .४२ नुसार, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या वतीने महारा  रा य कब डी असो शएशन, पुणे िज हा कब डी 
असो. यांचे मा यतेने जानेवार  / फे ुवार  २०१५ म ये पी.ड लू.डी. ाऊंड, सांगवी पुणे 
येथे महापौर चषक रा य तर कब डी पधा २०१५ आयोिजत करणेस व याकामी 
येणा-या खच र. .३९,३८,१०८/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार करणे, टेज 
मंडप, टेबल खु या यव था खच र. .११,९२,०००/- हा थाप य वभाग, संबं धत 
भाग व व युत पीकर, माईक यव था खच र. .२,००,०००/- हा व युत वभाग, 

संबं धत भाग यांचे लेखा शषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .२५,४६,१०८/- 
हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखा शषातून खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६६) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .४३ नुसार, ी संत ाने वर 
डा संकुल भोसर  येथील अथँले ट स ॅकवर वैय तीक सरावासाठ  त दनी 
ततास दर र. .१०/- असे नि चत केले आहे.  या दरात त दनी २ वेळा १ - १ 

तास सरावासाठ  देणेस तसेच सदर शु क आकारणी रोजचे रोज ी संत ाने वर 
डा संकुल भोसर  येथेच कर याची यव था करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 

वषय मांक-६७) मा. डा स मती सभा दनांक १७/१२/२०१४ ठराव .४४ नुसार, हाफ कडो बॉि सग 
या खेळाचा न याने शालेय डा पधत समावेश झाला आहे.  सदर हाफ कडो 
बॉि संग खेळाचा समावेश महापौर चषक डा पधत करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-६८) सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ्  ऑफ इं डया ह क  शासन अंगीकृत सं था अस याने 
यांनी दले या दराने न वदा न माग वता थेट प दतीने द.२८.०८.२०१२ चे 
करारनामा अट  व शत माणे कामकाज करणेस व द.०१.०१.२०१५ ते द. 
३०.०६.२०१५ या कालावधीत 46 MBPS (1:1) बँड व थ चाजस व १६ कायालये Link 

दारे मु य कायालयाशी जोडणेकामी सहा म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देऊन 
सेवा उपल ध करणेसाठ  येणा या एकूण र. . १५,४३,०००/- (अ र  र. . पंधरा लाख 
ेचाळीस हजार फ त) खचास अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-६९) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७०) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 
जल े  .ड/१५ मधील . .४५ म ये देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी 
मे.अ नकेत एंटर ायझेस ( न.र. .६,९९,८५५/- (अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
आठशे पंचाव न) पे ा ३९.३७ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-७१) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये, 
. .५७ पंपळेगुरव म ये हॉकस झोन करणेकामी मे.एडे ट एंटर ायझेस ( न.र. . 

७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ३९.४५ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७२) व युत वभागाकडील तावा सोबत सादर केले या प र श ट अ व ब गोषवारा व 
वाढ व घट त या माणे कामांवर ल वाढ व घट तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

 

वषय मांक-७३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ 
अ वये, . .१९ वा हेकरवाडी मधील आदशनगर व माळवालेव ती मधील उजा 
बचती अंतगत नादु त फट ंग बदलणेकामी मे.एम.बी.इले क अँ ड कं. ( न.र. . 
१८,७३,७१५/- [अ र  र. .अठरा लाख याह तर हजार सातशे पंधरा] पे ा ११.११% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

  
  नगरस चव 

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/२४३५/२०१४ 

दनांक - १९/१२/२०१४ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरस चव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
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प  ‘अ’ ( .-कर/मु य/५/का व/४०१/२०१४ द.१६.१२.२०१४ चे लगत) 
ताव : सन 2015-2016 या सरकार  वषाक रता कराच ेव करे तर बाबींच ेदर नि चतीबाबत 

 
 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2014-2015 चे च लत 
दर (स याचे) 

सन 2015-2016 क रता ता वत 
दर 

नवासी नवासे तर नवासी नवासे तर 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- ते 12000/- 13% 14% 15% 18% 

र कम पये12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 18% 21% 

र कम पये30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 26% 28% 

1ब 

साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 

अि नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा श णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 6% 6% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 5% 6% 

4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 3% 4% 

5 

वशेष साफसफाईकर 

( फ त मॉ स,लॉिजंग 
बो डग,मंगल कायालय, सभागृ ह, 

णालय, हॉटे स, कॅ ट स, 
रे टॉरंट या व पा या 
मळकतींस) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 5% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 

 

अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2014-2015 चे च लत दर 
(स याचे) 

सन 2015-2016 क रता ता वत 
दर 

7 

नाटयगृ हा 

वर ल कर 
(करमणूक कर) 

1. सनेमा   
अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा  जा त 
 बैठक  यव था ( स स) असणा-या 
थएटरला 

ती दवस .250/- ती दवस .500/- 

ब) मराठ  सनेमा            करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकु लत थएटर   ती दवस .350/- ती दवस .500/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

3. सकस (कॉि हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

4. तमाशा                      ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे ( थयटरमधील कंवा थयटर य त र त 

येक योगास) 
ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

6. कु या / मु ट यु द         ती खेळास .50/- ती खेळास .100/- 

7. वर ल खेर ज इतर येक योगास (जर 
वेगवेगळे खेळ नसतील तर अशा येक 
दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .200/- 
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ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + अि नशामक + मनपा श ण 
उपकर  हे कर समा व ट आहेत) 

 योजना सन 2014-2015 चे च लत दर (स याचे) सन 2015-2016 क रता ता वत दर 

1 

माजी सै नक व वातं य सै नक कंवा 
यांचेप नी यांचे वत: रहात असले या फ त 
एका नवासी घरास सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

2 

फ त म हलांचे नावे असले या, वत: रहात 
असले या फ त एका नवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

3 
संपूण मळकतकराची र कम आगाऊ भरणा-
यां कर ता सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.   वतं  न द असले या नवासी 
वापरा या  मळकतीस- 10%र कम 
सूट 

2.  बगर नवासी / म  / औ यो गक 
/मोकळया ज मनी इ. मळकतीस -
5%र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.   वतं  न द असले या नवासी 
वापरा या  मळकतीस- 10%र कम 
सूट 

2.  बगर नवासी / म  / औ यो गक 
/मोकळया ज मनी इ. मळकतीस -
5%र कम सूट 

4 

ीन ब डींग रेट ंग सि टम मळकती 

ीहा :ह  ीन ब डींग रेट ंग सि टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

देणेत  येणा-या अं तम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अं तम ीन ब डींग Certificate देणेत येणा-
या मळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

3Star Rating -  05%र कम सूट 

5Star Rating -  08%र कम सूट 

·         6Star Rating- 10%र कम 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

·         3Star Rating -  05%र कम 
सूट 

·         5Star Rating -  08%र कम 
सूट 

·         6Star Rating- 10%र कम 
सूट 

 

वगृ हा :ह  ीन ब डींग रेट ंग सि टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

देणेत येणा-या अं तम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अं तम ीन ब डींग Certificate देणेत येणा-
या मळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

1Star Rating -  05%र कम सूट 

2 Star Rating -  08%र कम सूट 

3Star Rating- 10%र कम सूट 

5Star Rating- 12%र कम सूट 

6Star Rating- 15%र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

1Star Rating -  05%र कम सूट 

2 Star Rating -  08%र कम सूट 

3Star Rating- 10%र कम सूट 

5Star Rating- 12%र कम सूट 

6Star Rating- 15%र कम सूट 

5 

सामा यकर सवलतयोजनेचालाभ घेणेकामी 
दो ह  सहामाह चीथकबाक सह संपूण बलाची 
र कम एक र कमी आगाऊ भरणेची मुदत 
( बल मळो अथवा न मळो) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 
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क. करे तर बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2014-2015 चे च लत दर 
(स याचे) 

सन 2015-2016 क रता ता वत दर

1 मळकत ह तांतरण न द नोट स फ   करयो यमू यावर5% करयो यमू यावर5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ   ती दाखला 5/- पये ती दाखला 10/- पये 
3 मळकत उतारा               ती उतारा 10/- पये ती उतारा 20/- पये 

4 शासक य सेवा शु क       त बीलास5/- पये त बीलास10/- पये 

 
 

   सह /- 
  आयु त 

पंपर चंचवड महानगरपा लका 
पंपर - 411 018. 

 


